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Ευχαριστούμε για τις 
πληροφορίες την Ανατολή 
Παταρίδου, xειρουργό 
ωτορινολαρυγγολόγο κεφαλής 
και τραχήλου, επιστημονική 
συνεργάτιδα Νοσοκομείου 
«Υγεία» (www.pataridou.gr).

οι αμυγδα
λές αποτε
λούν τμήμα 
του λεμ φι
κού ιστού, 

υπεύθυνου για το αμυντικό 
σύστημα του οργανισμού. 
Οι αμυγδαλές μπορεί να 
προκαλέσουν πολλά προ
βλήματα είτε με κάποιο τυ
χαίο περιστατικό φλεγμονής 
είτε με συχνά επεισόδια 
φλεγμονών που αποδιοργα
νώνουν την καθημερινότη
τα του πάσχοντος. 

Η μορφή της λοίμωξης 
μπορεί να είναι τόσο ενο
χλητική που να οδηγεί σε 
εξαιρετική δυσκολία στην 
κατάποση ακόμη και του 
σάλιου, ενώ ενδέχεται να 
συνοδεύεται από υψηλό 
πυρετό ή δέκατα, πρησμέ
νους αδένες και έντονη κα
τάπτωση.

Τα ΣυμπΤώμαΤα 
Η κύρια ένδειξη για να αφαιρεθούν χειρουργι
κά προκύπτει από το μέγεθός τους ή τη συχνό
τητα, τον τύπο και τη σοβαρότητα των λοιμώ
ξεων που προκαλούν. Αν λόγω μεγάλου μεγέ
θους φράζουν τη δίοδο στο φάρυγγα και προ
καλούν έντονο ροχαλητό ή και άπνοιες που 
οδηγούν σε κακή οξυγόνωση του οργανισμού, 
όσο πιο έγκαιρα γίνει το χειρουργείο τόσο το 
καλύτερο για τον ασθενή. 

Αν πάλι ο ασθενής κάνει συχνά οξείες 
φλεγμονές, χρόνιες ή περιαμυγδαλικό απόστη
μα, επιβάλλεται να αξιολογηθεί η επίδραση 
των επεισοδίων στην ποιότητα της ζωής του 
και της καθημερινής του απόδοσης όπως και η 

πιθανότητα επιπλοκών 
προς άλλα όργανα, όπως οι 
νεφροί, η καρδιά και οι αρ
θρώσεις.

Η αφαίρεΣΗ
Σήμερα, υπάρχουν νέες μέ
θοδοι για την αφαίρεση των 
αμυγδαλών με την εφαρμο
γή των ραδιοσυχνοτήτων, 
μέθοδος πολύ πιο ατραυμα
τική για τους ιστούς, με απο
τέλεσμα την πολύ καλύτερη 
μετεγχειρητική επούλωση 
για τον ασθενή. 

Η μετεγχειρητική περίο
δος είναι πολύ πιο εύκολη, 
καθώς είναι ηπιότερος ο πό
νος και η δυσκολία στην κα
τάποση. Βέβαια, ο ασθενής 
πρέπει να αποφύγει για δύο 
βδομάδες περίπου την έντο
νη σωματική δραστηριότη
τα και να εφαρμόζει τις γε
νικότερες οδηγίες που αφο
ρούν τη λήψη παυσίπονων 
σε συγκεκριμένες ώρες, ώστε 

να υπάρχει επαρκής κάλυψη του πόνου. Ο πό
νος είναι ένα σύμπτωμα που δεν μπορεί να με
τρηθεί, είναι αρκετά εξατομικευμένος και έχει να 
κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον αριθμό των επει
σοδίων φλεγμονής και την εφαρμογή των μετεγ
χειρητικών οδηγιών.

Το μήνυμα πρακτικά από τους ασθενείς που 
έχουν ένδειξη για αφαίρεση των αμυγδαλών, 
είναι ότι χωρίζουν τη ζωή τους σε δύο περιό
δους: τη γεμάτη με αίσθημα μόνιμης κόπω
σης και ταλαιπωρία, πριν από την αμυγδαλε
κτομή και τη μετά την εγχείρηση, όλο ζωντά
νια και ευεξία, χωρίς ενοχλήσεις και προβλήμα
τα υγείας.
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αμυγδαλές, ο Συνήθης Ύποπτος
Τα προβλήματα που προκαλούν οι διογκωμένες ή φλεγμονώδεις αμυγδαλές  

και πότε επιβάλλεται η αφαίρεσή τους. 


